Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

Nieuwsbrief
U ontvangt deze week een andere nieuwsbrief dan u gewend bent.
Als team vinden we het belangrijk dat u geïnformeerd blijft over de
gang van zaken zoals dat nu is geregeld. Daarom deze nieuwsbrief.
De week is maandagmorgen begonnen met een teamvergadering
waarbij leerkrachten ook via video konden deelnemen aan de
vergadering en dit is woensdagmorgen nog eens herhaald.
Daarnaast is er het advies voor alle teamleden het schoolwerk zoveel
mogelijk thuis te doen.
Verder willen we u als ouders bedanken voor de prima medewerking
toen u dinsdag de thuiswerkpakketjes kon afhalen. Dat verliep heel
goed!!

Papiercontainer :
De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

U heeft intussen gemerkt dat uw kind wellicht iets meer tijd
doorbrengt achter het beeldscherm maar deze in deze periode
wordt volop gebruik gemaakt van lesmateriaal dat online
beschikbaar is.
Tenslotte, voor vragen van algemene aard kunt u een mail sturen
naar directie@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Online-vergaderen en thuiswerk-pakketjes
Naast online vergaderen via Teams, hebben wij afgelopen maandag
als schoolteam alle zeilen bijgezet om voor dinsdag de
thuiswerkpakketjes klaar te maken. Dinsdag zijn alle
thuiswerkpakketjes opgehaald door verschillende ouders én
kinderen. Super!
Wij hopen van harte dat jullie als ouders en kinderen ons willen
helpen om de ‘schooldagen’ zoveel mogelijk door te laten gaan,
maar dan thuis. Het digitale werk zal op afstand gecheckt worden
door de groepsleerkracht. Zo nodig worden ouders (en kinderen van
de bovenbouw) op de hoogte gesteld van de vorderingen via de
eigen groepsleerkracht. Voor vragen en/of opmerkingen over het
thuiswerk verwijzen wij u ook graag naar de eigen groepsleerkracht
van uw zoon/dochter.

Challenge

Groep 8 naar Kasteel Rechtere

Naast het harde werken, luieren, (buiten)spelen en gamen is het
vanaf woensdag mogelijk om dagelijks deel te nemen aan de
challenge van meester Harm Jan en meester Arvid. Het filmpje van
de challenge zal elke dag gedeeld worden via de Klasbordpagina van
de groep van uw zoon/dochter. Doen jullie mee? Het vraagt wel dat
u als ouder deelneemt aan Klasbord. De inzendingen mag je mailen
naar je eigen juf of meester.

Thuiswerken en nakijken voor de bovenbouw
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we veel werk digitaal kunnen aanleveren. Wij volgen op
afstand de vorderingen in het werk van de leerlingen. Op- of aanmerkingen bij het werk mailt de
leerkracht naar het chrome-account van de leerling met de ouders cc zodat jullie op de hoogte blijven.
Het werkproces en de resultaten van het werk in de werkboeken en de werkbladen kunnen wij niet
zien. Goed te weten: bij taal en begrijpend lezen is goed lezen (eerst de tekst) én zorgvuldig werken
vaak al een hele goede eerste stap. Elke invloed die jullie daarin kunnen uitoefenen is fijn. En
misschien ook waardevol eens te zien hoe je kind met verschillende soorten opgaven te werk gaat.
Voor het nakijken ontvangen ouders een mail met de antwoorden. Het werk moet uiteraard
nagekeken en verbeterd worden. De kinderen maken minder werk dan normaal, dus we zien graag
dat het thuiswerk serieus gemaakt, nagekeken en verbeterd wordt. Anderzijds beseffen we dat we
hiermee een beroep op jullie (soms schaarse) tijd doen. We laten het daarom aan jullie of jullie
gelegenheid zien om samen na te kijken of dat de kinderen dit zelf doen. Dit kunnen (en doen) ze
doorgaans prima zelf. En...dit moeten ze op de middelbare school straks ook. We zijn momenteel aan
het kijken hoe we korte instructiefilmpjes en/of de mogelijkheid tot het stellen van vragen via
videochat kunnen delen met de kinderen.

13 in de oorlog (ook bovenbouw)
De bovenbouw was in voorbereiding op een bezoek aan het Memorymuseum in Nijverdal. Hiervoor
moeten afleveringen van '13 in de oorlog' gekeken worden. Dit is bij uitstek iets om samen te doen en
biedt meteen een mooie kans om vragen van de kinderen te beantwoorden en sommige beelden in
perspectief te zetten.
Met vriendelijke groet,
Harm Jan Haak
Groepsleerkracht groep 7/8b (ma, di, wo, vr)
Cbs De Spiegel (locatie Ankum)Vossersteeg 59
7722 RJ Dalfsen
0529-769046
M: 06-46 602 702

Opvang
Vanaf afgelopen dinsdag is er mogelijkheid tot opvang van uw kinderen op school. In een eerder
bericht heeft gestaan dat dit alleen geldt voor gezonde kinderen waarvan beide ouders in "vitale
beroepen" werken. Dit laatste is echter geen harde eis. Wanneer één van beide ouders een vitaal
beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat
niet lukt, dan mag u uw gezonde kind(eren) alsnog aanmelden voor onze opvang mogelijkheid op
school.
Weet u niet zeker of uw beroep valt onder de vitale beroepen? Check dan de lijst op de website van
NOS: https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-kinderopvang-dit-zijn-de-vitaleberoepen.html

Tijdens de opvang op school zal zo veel mogelijk in de normale structuur ‘gewerkt’ worden. Wij
houden bijvoorbeeld voor de opvang de reguliere schooltijden per jaargroep aan. Met de
kinderen van groep 3 t/m 8 wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het thuiswerk. Wij willen u dan ook
vragen dit thuis-werk-pakketje mee te geven.
Wanneer u gebruik wilt maken van opvang bij ons op school hebben wij graag dat u dit tijdig
doorgeeft en dagelijks uiterlijk vóór 13:00 uur!
U kunt uw zoon/dochter aanmelden door een mailtje te sturen naar:
miranda.vanlohuizen@cbsdespiegel-dalfsen.nl
Wij willen u vragen de volgende gegevens duidelijk te vermelden in uw aanmelding: naam van uw
kind(eren), de jaargroep(en) en voor welke dag(en) u gebruik wilt maken van de opvang.
Het is wellicht ook goed om te weten dat uw zoon/dochter door verschillende leerkrachten zal
worden opgevangen gedurende de week.
Na aanmelding ontvangt u van juf Miranda een mailtje met daarin de nodige informatie voor de
volgende dag: leerkracht, lokaal etc...
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag.
Vriendelijke groeten,
Team CBS De Spiegel

